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Elke vooruitgang in de wereld, elke prestatie van 

de mens vindt zijn oorsprong in de individu zelf                                                           

~Prof. Carl Jung~



Als kind zijn onze voorkeuren het beste te zien: we gaan immers op in het spel 

en worden niet gehinderd door enig sociaal wenselijk gedrag. Als we ouder 

worden, ontwikkelt ons gedrag zich verder. We leren ons ook op andere ma-

nieren gedragen, omdat dat ons geleerd wordt of omdat we ontdekken dat 

een andere manier effectiever blijkt. Onze voorkeuren kunnen dan voor het 

zicht iets vervagen, maar zullen ze er altijd zijn. 

De basis: Carl Jung’s 
kleurentheorie
Insights Discovery® is begin jaren 

‘90 ontwikkeld door Andrew en Andy 

Lothian. De theorie is gebaseerd op 

het werk van Carl Gustav Jung. Jung 

ging ervan uit dat elk mens uniek is, 

maar bepaalde diep gewortelde psy-

chologische voorkeuren heeft, die elk 

mens een bepaalde kijk op situaties 

geven. Het gedrag dat voortkomt uit 

deze voorkeuren bepaalt de wijze van 

communiceren, het nemen van be-

sluiten, samenwerking, leidinggeven, 

et cetera. Insights Discovery® geeft 

inzicht in deze persoonlijkheidsvoor-

keuren. De methode kan individueel 

of op een team toegepast worden.

Hoe werkt Insight 
Discovery®?
Vier basiskleuren

De basis van Insights Discovery® is een 

eenvoudig model met vier kwadranten 

(vertaald in vier kleuren) die mensen 

en hun voorkeursstijlen tot uitdruk-

king brengen. Ieder persoon zal in zijn 

functioneren in meer of mindere mate 

vier kleuren laten zien, hoewel door 

persoonlijke voorkeuren bepaalde kleu-

ren sterker vertegenwoordigd zullen 

zijn. De vier basiskleuren die wij onder-

scheiden zijn Vurig Rood, Stralend Geel, 

Zacht Groen en Helder Blauw.

Acht persoonlijkheidstypen

Jung onderscheidt in zijn werk ver-

schillende functies: denken, voelen, 

gewaarworden en intuïtie en twee 

soorten bewustzijnsinstellingen: in-

troversie en extraversie. Door deze 

met elkaar te verbinden kon Jung uit-

eindelijk acht persoonlijkheidscombi-

naties of ‘hoofdtypen’ identificeren. 

Insights Discovery® combineert de 

vier kwadranten met Jungs acht ty-

pen.

‘Behandel de ander niet zoals je zelf, maar zoals hij of zij 
behandeld wil worden’ – Bettina Vrielink

Met de training Insight Discovery® brengen wij individueel en in uw 
team meer zelfinzicht, inzicht in anderen en betere communicatie met 
anderen. Want wat is nog mooier dan dat alle teamleden dezelfde 
‘taal’ spreken, het werkklimaat gestimuleerd wordt en de onderlinge 
samenwerking nog efficiënter verloopt? 
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Een meerwaarde voor de hele organisatie:
• Misverstanden binnen teams maken plaats voor acceptatie en 

 gebruikmaking van elkaars kwaliteiten en eigenschappen.

• Inzicht bij individuele teamleden wat de impact van gedrag voor het hele   

 team kan betekenen.

• Ontwikkelingspunten en blinde vlekken van teamleden worden 

 omgevormd naar direct positief gedrag

• Verbetering van het werkklimaat, effectiviteit en productiviteit

Wij bieden 
verschillende Insight 
Discovery®-trainingen 
aan:
• Persoonlijke effectiviteit 

• Teameffectiviteit 

• Saleseffectiviteit

• Leiderschapseffectiviteit

Insights Discovery® 
Persoonlijkheidsprofiel
Insights Discovery® heeft een instru-

ment ontwikkeld waarin door het on-

line invullen van een aantal vragen 

een persoonlijkheidsprofiel van een 

medewerker kan worden gemaakt. 

Uit de antwoorden op deze vragen 

wordt via een zorgvuldige combinatie 

van de 4 basiskleuren, de 8 persoon-

lijkheidstypen en een onderverdeling 

in drieën een persoonlijkheidsken-

merk gemaakt. Zo wordt duidelijk wat 

de plaats van de deelnemer is op het 

zogenaamde ‘Insights-wiel’: een van 

de 72 subtypes. De kleurendynamica 

bepaalt de plaats op het Insightswiel. 

Wat levert Insights 
Discovery® op?
Zelfinzicht: het verkrijgen van inzicht 

in uw eigen voorkeurstijl in uw gedrag 

en communicatie met anderen. Hoe 

komt u op uw teamleden over? Hoe 

kunt u uw sterke en zwakke punten 

onderkennen en op welke vlakken 

kunt u zich nog ontwikkelen?

Inzicht in anderen: het herkennen van 

gedragsstijlen van anderen en de waar-

de ervan inzien. Hoe kunt u leren om ef-

fectief op de behoeften van anderen in 

te spelen?

Afstemmen op en verbinding ma-

ken met de ander: voldoen aan de 

behoeften van anderen door hun 

persoonlijke behoeften beter te be-

grijpen en door daarop in te spelen. 

Hoe leert u uw gedrag zodanig af te 

stemmen op anderen dat u op een 

krachtige manier contact met die an-

der kan maken?



SMART organized: motivatie voor efficiënt 
werkklimaat 
Efficiënt (samen) werken met structuur en planning schept een gezond werkklimaat. Wij 

zijn er van overtuigd dat werknemers op deze manier meer tijd besparen, productiever 

zijn en beter met elkaar communiceren. Wij motiveren werkgever en werknemer regie 

te nemen en te houden over hun tijd en werk. Zodat zij effectiever, succesvoller en met 

meer plezier kunnen werken en leven! Dat doen we door het aanbieden van individuele 

trainingen en teamtrainingen.

RAPEC®-methode

Alle modules van SMART Insight Discovery® zijn gebaseerd op de 

RAPEC®-methode. We kijken niet alleen op een praktische manier 

naar jou werkomgeving, werkwijze en werkplanning, maar waarbij we 

je ook helpen om het beste uit jezelf te halen. RAPEC staat voor Relatie, 

Activiteiten, Planning & Prioriteiten, Email & Tijdvreters en Continuïteit.

Naast Insight 
Discovery® bieden wij 
ook: 
SMART Individuele trainingen

     -SMART Workplace

            -SMART Digitaal

            -SMART Combi

SMART Teamtrainingen

Geïnteresseerd of meer informatie? 
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van onze trainingen voor uw organi-

satie of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem dan contact met ons op.

T 06-48491116

E info@smartorganized.nl

Twitter: @SMARTorganized

facebook.com/SmartOrganized

W smartorganized.nl

SMART Organized is Insights Discovery® geaccrediteerd en een licensed partitioner.


